PÁLYÁZAT
„ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT” C. KIÁLLÍTÁSRA
A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (továbbiakban: KÁMME vagy
rendező) céljai és feladatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben működik alapítója, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi
gondolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti
egység elősegítését, a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő
feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra
új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében.
A „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” keretében,

„Ég és föld között” címmel és tematikával képző-, nép- és iparművészeti
pályázatot hirdet határon túli amatőr és hivatásos művészek részére
Olyan határon túli magyar képző-, ipar- és népművészek, népi iparművészek kiállításra kész
alkotásait várjuk, akik az „Ég és föld között” keresztény témájú műve(ke)t hoznak létre. Akik az ősi
magyar díszítőművészet néprajzi motívumkincséből merítve, annak forma-, szín- és tárgyi világából
ihletődve, azt felhasználva, alkotásaikban a magyar hagyományokat és népszokásokat követik, valamint
olyan alkotók műveit is, akik a magyar hagyományokat napjaink igényeivel ötvözve, „újra álmodott”
műveket hoznak létre, de minden esetben elvárt az „Ég és föld között” keresztény tematika. A
legkülönbözőbb műfajokat várjuk: hímzett vagy szőtt textil, vert csipke, grafika, akvarell, pasztell-,
olajfestmény, kollázs, tűzzománc, kerámia, terrakotta, porcelán, üveg, festett fa, fafaragás, csontfaragás,
bőr, bronz, termések, gyökerek, stb.
A kiállítások várható helyszínei és időpontjai:
2020. január: Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház
2020. február: Budapest, Józsa Judit Galéria
2020. március: Pécs, Pannon Magyar Ház
2020. április: Debrecen, Kölcsey Központ
2020. május: Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
A rendező fenntartja a jogot a kiállítás helyszíneinek és időpontjainak megváltoztatására.
A pályázatra egy szerző által beküldhető alkotások száma: legfeljebb 2 (kettő). Festmények, akvarellek,
grafikák, faliszőttesek, kárpitok… mérete max. 50x70 cm. Keretezve, függesztési megoldással ellátva. A
szobrok mérete max. 1 méter magas és 50 cm széles lehet. A pályázaton való részvételnek nem
feltétele, hogy új alkotást nevezzen az alkotó, ám a rendező előnyben részesíti az eddig még be nem
mutatott, illetve jelen felhívás inspirálta műveket. A rendező az alkotásokat a vándoroltatás során a
tőle elvárható gondossággal kezeli, azonban a szállításból eredő esetleges károkért felelősséget nem
vállal.
A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt nevezési lap és az alkotás(ok) egyidejű
beküldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.keesz.hu honlapról.
A kitöltött, aláírt nevezési lapot és az alkotásokat postán 2019. november 29-ig a KÁMME
Alapítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17) várjuk. Személyes leadás egyeztetése a
kamme.alapitvany@gmail.com email címen vagy a + 36-1-328-0165 telefonszámon.
A nevezés csak a határidőig megérkezett alkotás(ok) és nevezési lap esetén érvényes.
A pályázó a pályázata és a nevezési lap beküldésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a
pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos
nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i)k beküldésével nyilatkoznak arról, hogy a beküldött
pályamű(vek) egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá azok nem sértik harmadik személyek
személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott alkotások mégis megsértik más személyek szerzői vagy
egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi
felelősséggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A pályázók a pályaműve(i)k és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendező a
beküldött pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és
időbeli korlátozás nélkül, nevük feltüntetésével:
 a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa;
 a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a kiállítással
kapcsolatos on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja az alkotásokról a KÁMME által készített
fotót;
 a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott
archívumában megőrizze az alkotásokról a KÁMME által készített fotót;
 nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján az alkotásokról a KÁMME által készített fotót;
 a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába,
kiadványába beválogassa és ott publikálja az alkotásokról a KÁMME által készített fotót;
 a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában,
szakmai beszámolójában megjelentesse az alkotásokról a KÁMME által készített fotót.
Az alkotások és az azokról készített fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a KÁMME csak a
pályázóval kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult.
A zsűrizés egyfordulós:
1. a zsűri pontozással (1–10) dönt a kiállításra kerülő képekről;
A pályázatra beküldött alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a
pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.
A zsűri tagjai:
Dr. Bába Szilvia, a Duna Palota művészeti és operatív igazgatója
Gedai Csaba fotóművész
Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész
Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese
Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész
Molnár János festő- és grafikusművész
Minden résztvevő elektronikus emléklapot kap.
A pályázók alkotásaik és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltételeket.
További információ: kamme.alapitvany@gmail.com vagy + 36-1-328-0165
Naptár:
Alkotások nevezési lap beérkezése: 2019. november 29.
Zsűrizés: 2019. december 20-ig
Értesítés az eredményről a www.keesz.hu weblapon, a KÁMME honlapján és közösségi médiaoldalán/facebook-oldalán és email-ben: 2019. december 31-ig
Kiállítások: 2020 január-május között
A kiállított alkotások visszaadásának időpontja: 2020 júniusa
A kiállításra nem kerülő alkotások visszaadásának időpontja: 2020 januárjától. Az alkotások kizárólag
személyesen vehetők vissza a KÁMME budapesti irodájában.
Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával

